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29.11.2021 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 38/2021 

 

Aika:  24.11.2021 klo 12:04–12:34 

Paikka:  Google Meet 

 

Päätökset, joista voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Seuraaviin päätöksin voi hakea oikaisua hallitukselta oikaisupyynnöllä niin kuin Itä-

Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

• 9 § Järjestöasiantuntijan sijaisuuden jatkaminen (osittain salainen). Jatke-

taan Ada Hyytiäisen työsopimusta niin, että työsuhteen arvioitu päättymisaika 

on 7.8.2022 mennessä. 

 

• 12 § Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekun-

taneuvostoon - Edustajiston päätöksen täydentäminen. Hallitus nimitti 

seuraavat henkilöt filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon toimikau-

delle 2022–2023. (Hallituksen päätettäväksi esitettävät henkilöt kursivoituna. 

Varsinaiset jäsenet vasemmalla palstalla ja varajäsenet oikealla): 

o Tanja Rissanen   Emmi Rajavuori 

o Eveliina Scharin   Marko Koskelo 

o Taneli Koirikivi   Tarja Vainio 

o Niina-Hannele Nuutinen  Johannes Lahti 

o Mariam Kukkohovi  Matias Kuutti 

 

• 13 § Kuopion kaupungin yleisavustushakemus Kuopion ylioppilasteatte-

rille, liitteet 13.1 ja 13.2. ISYYn kerho Kuopion ylioppilasteatteri (KYT) haluaa 

hakea Kuopion kaupungilta yleisavustusta toimintaansa vuodelle 2022. Hake-

mus tulee tehdä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan nimissä.  Hallitus 

päätti hakea 1000 € suuruisen yleisavustusta Kuopion kaupungilta Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunnalle Kuopion teatterikerhon toimintaan. 

 

• 14 § ISYYn tietojen ilmoittaminen Kansalaisfoorumin Skaftuki-verkkopal-

veluun, liite 14. Kuopion ylioppilasteatteri on hakenut aiempina vuosina Kan-

salaisfoorumilta tukea kurssien järjestämiseen. Tähän asti kerho on ollut Kan-

salaisfoorumin tiedoissa opintoryhmänä nimellä Kuopion ylioppilasteatteri. 

KYT on pyytänyt Kansalaisfoorumilta nimen päivittämistä muotoon Itä-Suomen 

yliopiston ylioppilaskunta ja tämä muutos tulee tehdä Kansalaisfoorumin Skaf-

tuki-perustietolomakkeella. ISYY pitäisi siis kirjata Kansalaisfoorumin Sakftuki-

verkkopalveluun. Hallitus päätti, että ISYY kirjataan Kansalaisfoorumin Skaf-

tuki-verkkopalveluun. 
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Päätökset, joihin ei voi hakea oikaisua hallitukselta: 

 

Koska seuraavat päätökset koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei niihin 

saa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 66 §:n mukaan hakea muu-

tosta oikaisupyynnöllä, oikaisuvaatimuksella tai valittamalla: 

• Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. 

o SYL liittarista on selvitty. Hallitushakemukset on julkaistu. 

 

• Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta 

ja taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

• Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

 

• 8 § Järjestöasiantuntija Liisa Kainulaisen ilmoitus koskien töihin paluuta, 

(osittain salainen), liite 8. Merkitään tiedoksi Kainulaisen ilmoitus töihin pa-

luun ajankohdasta 1.8.2022 alkaen. 

 

• 10 § Hallituksen jäsenten tunnistamistiedot Danske Bankille. Danske Bank 

on pyytänyt ISYYltä hallituksen jäsenten tunnistetietoja todentamista varten. 

Hallitus toimittaa Danske Bankille pyydetyt tiedot. 

 

• 11 § Hallituksen vastaukset edustajiston ponsiesityksiin, liitteet 11.1 ja 

11.2. Edustajisto on kokouksessaan 6-2021 (11.11.2021) jättänyt kaksi ponsiesi-

tystä. Hallitus antaa edustajistolle vastaukset ponsiesityksiin. 

 

• Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

 

• Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja 

toimeenpanosta. 

 

Hallituksen seuraava kokous: 1.12.2021 klo 10:00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 
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